Όνομα: ………………………………….Ημερομηνία:…………. Τμήμα:…….

ΘΟΛΩΤΟΣ ΤΑΦΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
1. Σε θολωτό τάφο ενταφιάζονταν : α. όλοι οι κάτοικοι, β. οι ιερείς, γ.
οι βασιλείς, δ. σημαντικοί άρχοντες.
2. Με τί σου μοιάζει η κατασκευή του θολωτού τάφου;
………………………………………………………………………
3. Πώς ονομάζεται η τελευταία πέτρα του θόλου; ..............…………
4. Μέσα στον τάφο βρέθηκαν: ρούχα, δόρατα, βέλη, καθίσματα,
κράνος κοσμήματα, τροφές, αμφορείς, πυξίδα.
5. Ο δρόμος μπροστά από τον τάφο έχει μήκος: 10, 27, 32 μέτρα
6. Τα τοιχία του δρόμου είναι από: χώμα, ξερολιθιά, μάρμαρο
7. Ο νεκρός μεταφερόταν στον τάφο με: _ _ _ _
8. Η οικογένειά του του άφηνε στο δρόμο αναθέματα: γλυκίσματα,
μικρά ζώα, αγγεία με έλαια, λουλούδια, αγαπημένα αντικείμενα

ΜΟΥΣΕΙΟ
1. Στα αρχαία χρόνια η περιοχή λεγόταν Μενίδι ή Αχαρναί;
2. Τι σήμαινε Αχάρνα και τι Μενάδα στα αρχαία χρόνια;
3. Επιλέξτε τις εποχές που συναντήσατε στο μουσείο και
αντιστοιχήστε τα εκθέματα που υπάρχουν στις προθήκες του:
ΕΠΟΧΕΣ

ΕΚΘΕΜΑΤΑ

Εποχή του λίθου

Λήκυθοι
Εργαλεία από οψιδιανό
Καθρέφτες
Πυξίδες
Κοσμήματα
Γυάλινα βάζα
Χτενάκια μαλλιών
Αντικείμενα από κόκκαλο

Μυκηναϊκή εποχή
Γεωμετρική εποχή
Αρχαϊκή εποχή

Κλασσικά χρόνια

Γλυπτά από μάρμαρο
Αλαβάστρινα αγγεία

Ρωμαϊκή εποχή
4. Τα σπίτια ήταν πλούσια ή φτωχικά;
5. Οι Ερμαϊκές Στήλες βρίσκονταν στα ιερά προς τιμήν των θεών ή
στην άκρη των δρόμων για να δείχνουν τους δρόμους;
6. Μετά την ταφή τα κόκαλα του νεκρού τα έκαιγαν και τα έβαζαν σε
δοχεία;
7. Τι συμβόλιζε ο αγκυλωτός σταυρός;
8. Οι ταφές γίνονταν σε ξύλινες κάσες, σε μαρμάρινες σαρκοφάγους,
σε λάρνακες ή σε πιθάρια;
9. Στις επιτύμβιες στήλες ο νεκρός κάθεται. Μόνο οι π_ _ _ _ _ _ _ _ ς και
οι ι_ _ _ _ ς είναι όρθιοι.
10.Το αρχαίο θέατρο της περιοχής ανακαλύφθηκε το 20_ _ και είναι το
……… μεγαλύτερο στην Αττική μετά το θέατρο του Δ _ _ _ _ _ _ _υ.
11. Η περιοχή ήταν ξακουστή για την εκτροφή : προβάτων, κουνελιών,
αλόγων, κατσικιών, γουρουνιών.
12.Ποιο έκθεμα ξεχώρισες και γιατί; ………………………………………..
……………………………………………………………………………………
13. Ζωγράφισε την κυψέλη που υπάρχει στο μουσείο.

